Termos de uso nas redes sociais da Universidade Feevale

Ao considerar o atual cenário de intensa interação entre os cidadãos por meio
eletrônico, em especial pelas redes sociais; a necessidade de manutenção da
sanidade do ambiente eletrônico, que notadamente repercute efeitos para a vida
de todos os envolvidos; e a potencialidade alcançada, no viés negativo ou
positivo, que as manifestações no ambiente virtual podem repercutir, seja na
sociedade geral ou no ambiente acadêmico; com a finalidade de estabelecer uma
pauta de conduta para interação nas redes sociais da Universidade Feevale,
fixam-se as regras básicas abaixo listadas a serem cumpridas pelos usuários que
se relacionam ou criam conteúdos em relação à Instituição, seja por quaisquer
meios ou ferramentas disponíveis:
I - Ao interagir com qualquer um dos perfis oficiais da Universidade Feevale, seja
comentando, compartilhando ou emitindo sua opinião, o usuário assume a
responsabilidade pelo conteúdo publicado e fica ciente de que outros internautas
possam visualizar a postagem;
II - Conteúdos, comentários, menções, mensagens, compartilhamentos ou
avaliações contendo ofensas, calúnias, difamações, discriminação e outros atos
ofensivos direcionadas à Instituição, pessoas, grupos, entidades, etnias, gêneros
etc. podem ser denunciados, excluídos ou ocultados, bem como terem os autores
banidos do perfil;
III - Comentários e links suspeitos, infundados, sem relação com o conteúdo da
página ou postagem e qualquer tipo de publicidade serão ocultados ou
removidos;
IV - Manifestações que violem direitos autorais e a propriedade intelectual são
de responsabilidade do usuário gerador do conteúdo, sujeitando-lhe as sanções
legais decorrentes, sem prejuízo da ocultação ou remoção da publicação;

V – Fica terminantemente vedado o fornecimento ou compartilhamento de
dados pessoais de terceiros ou de qualquer público vinculado à Instituição nas
mídias sociais, salvo expresso for a autorização pelo titular;
VI - Todos os usuários que passem a interagir com as mídias sociais da
Universidade Feevale estão de acordo com os termos de uso ora vinculadas, bem
como de cada rede social;
VII – O usuário que deseje não aceitar as condições de uso deve comprometer-se
a não buscar interação, sob pena de, ao desrespeitar as normas estabelecidas,
ser banido e/ou ter seus comentários deletados ou ocultados;
VIII - A Universidade Feevale se reserva ao direito de modificar o presente termo
de uso a qualquer tempo, sem a necessidade de prévia consulta, mediante a
divulgação dos novos termos;
IX – A presente regulamentação é complementar à legal, não lhe substituindo em
momento algum em eventual ponto de conflito.
A Universidade Feevale deseja que o usuário aproveite ao máximo o conteúdo
disponibilizado pela Instituição nos canais oficiais e fique por dentro das
novidades. Ainda, convida todos a interagir com as publicações, sempre de modo
saudável a respeitar as regras estabelecidas que divisam a boa convivência.

Atenciosamente,
Universidade Feevale.

